
  शासन िनणरय  :     

1)  केदर शासन-      पेय जल एवं सवचछता मतंरालय : डबलयू-११०१३/१६/२०१४,  िदनांक -   १८ िडसेबर २०१४ 
2)    शासन पिरपतरक करमांक : जसवपर-०२१४/पर.कर.३४/पाप -ु११,  िदनांक -   १७ फेबरवारी २०१४ 
3)    शासन पिरपतरक करमांक : सीएसआर-२०१४/पर.कर.२८/पाप -ु०८,  िदनांक -   १९ नोवहेबर २०१४ 
4)    शासन पिरपतरक करमांक : सवभािम-२०१५/परकर.  ०५ पाप -ु०८,  िदनांक -   १३ जानेवारी २०१५ 
5)    शासन पिरपतरक करमांक :  गरापाधो -१११५/पर.कर.२३/पाप -ु०७,  िदनांक -   ३ माचर २०१५ 
6)    शासन पिरपतरक करमांक : सवभािम-१२१४/पर.कर.७४/पाप -ु१६,  िदनांक -   १२ िडसेबर २०१५ 
7)    शासन पिरपतरक करमांक : सगंागरा-२०१६/पर.कर.७२/पाप -ु०८,  िदनांक -   ०४ जनु २०१६

 कामे  :  

१)“   ” सवचछ भारत िमशन    ची परभावीपणे अंमलबजावणी करणे.
२)    सवचछ भारत िमशन अंतगरत‘  ’वैयिकतक शौचालय    योजनेचा लाभ लाभाथयारपरयतं पोहोचवणे.
३)               पाणयाचया गणुवतसेाठी मागरदरशन करन िपणयाचया पाणयाची िनयिमत तपासणी करन तया अहवालाचंी तपासणी करन गरामपचंायतीनंा चदंरेी, 
िहरवे, िपवळे,    लाल काडर िवतरीत करणे.
४)    सवचछ भारत िमशन अंतगरत“  सवचछ भारत,  ”सवचछ िवदालय  अिभयान राबवणे.
५)       घनकचरा व सांडपाणी वयवसथापन योजनाची परभावीपणे राबवणे.

 उिदषटे  :  

१)                  माचर २०१७ पयरत पालघर िजला हागणदारी मकुत करणयाचे मखुय उिदषट पाणी व सवचछता िवभागाने साधय करणयाचे ठरवले आहे.
२)       ‘   ’    पालघर िजला हागणदारी मकुत होणारा राजयातील पिहला पेसा िजला ठरावा असे उिदषट आहे.
३)        पालघर िजला हागणदारी मकुत करणयासाठी िजलहामधये सन २०१६-    २०१७ या वषामधये १,०४,     ९०६ वैयिकतक शौचालाये बांधणयाचे उिदषट 

 ठेवले आहे.
४)                शौचालयाबरोबरच योगय गणुवतचेया पाणयासाठी सवर गरामपचंायतीनंा पाणी गणुवतसेबंधंी िहरवे काडर असले अशा परकारचे काम करणयाचे उिदषट 

  िवभागाने ठरवले आहे.
५)               वैयिकतक शौचालया बरोबरच सवर सावजिनक िठकाणी मिहला व परुषासाठी वेगवेगळी शौचालये असतील असे उिदषट आहे.
६)                 िजलहातील सवर शाळा व िवदालये या मधये िवदाथी व िवदािथनीसाठी वेगवेगळी शौचालये असतील अशापरकारचे उिदषट ठरवले आहे.

 कायशाळार  :  

1)    िजला पिरषद पालघर आयोिजत“       समुदाय संचािलत हागणदारी िनमुरलन कृती आराखडा िनयोजन,   ”परिकरया व परिशकण    ना चे आयोजन िदनांक 
- 16     जनु २०१६ रोजी करणयात आल.े
2)    िजला पिरषद पालघर आयोिजत“      ”    पाणी गुणवता सिनयंतरण व सवेकण कायशाळार चे आयोजन िदनांक -       २४ जुन २०१६ रोजी करणयात आले होते.
3)   “       ”    िजलहातील सवर तालुकयांमधये तालुकासतरीय पाणी गुणवता सिनयंतरण व सवेकण कायशाळार चे आयोजन माहे -     जुन अखेर करणयात आले होते.
4)        “    ”    िजला पिरषद पालघर व युिनसेफ यांचे संयुकत िवदमाने सवचछता व सुरिकतता कायशाळार चे आयोजन िदनांक -      १८ जुलै २०१६ रोजी करणयात

 आले होते.


